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Undervisningen på 2. semester har et omfang af 30 ECTS-point. Heraf udgør praktik 4 ECTS-point, som er 

placeret over 2 uger. Praktikbeskrivelse udleveres til de studerende i forbindelse med introduktion til praktik-

ken på semestret. Tværprofessionelle elementer udgør 2 ECTS-point på semestret. 

 

Semestret er fordelt over 21 uger. Semestret starter henholdsvis 1. september og 1. februar. 

 

I grafikken nedenfor ses en vejledende tidsplan for semestrets opbygning på et forårssemester. De endelige 

datoer vil fremgå af semesterplanen. 
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Indholdet på 2. semester er bygget op over følgende temaer: 

 

Fysioterapeutisk intervention med fokus på bevægelsesanalyse og tilpasning af fysisk aktivitet (20 
ECTS-point) 
Temaet orienterer sig imod centrale fysioterapeutiske begreber som bevægelsesanalyse, funktionsanalyse, 

motorisk kontrol/-udvikling og læring. Som forudsætning for denne analyse inddrages anatomiske, fysiologi-

ske og psykologiske forhold, der har betydning for tilpasset fysisk aktivitet, træning og genoptræning. Desu-

den inddrages teknologi, der kan anvendes til at undersøge og monitorere samt understøtte bevægelse og 

funktion. I planlægningen og udførelsen af den fysioterapeutiske intervention anvendes viden om kommuni-

kation, pædagogik og didaktik. 

 

Grundlæggende fysioterapeutisk undersøgelse, ræsonnering og diagnosticering (10 ECTS-point) 
Temaet har udgangspunkt i en biopsykosocial og kulturel forståelse af menneskets funktionsevne og livskva-

litet. Med udgangspunkt i et borgerperspektiv og fokus på menneskets ressourcer arbejdes med fysiotera-

peutisk undersøgelse, ræsonnering og diagnosticering. Som forudsætning for undersøgelse, ræsonnering og 

diagnosticering inddrages viden om anatomi, fysiologi og patologiske tilstande. I temaet er der fokus på be-

røring, palpation og manuelle færdigheder samt situationsbestemt kommunikation. 

 

 

  

2. Temaer 
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På semestret arbejdes med følgende fag og fagområder: 

Fagområder ECTS 

Sundhedsvidenskab herunder: 19 

Videnskabsteori, etik og forskningsmetodologi 1 

Professionel kommunikation, informationsteknologi og sundhedsinformatik 2 

Movement Science/bevægevidenskab 2 

Fysioterapeutisk undersøgelse, diagnosticering, udredning og behandling 5 

Muskuloskeletal Fysioterapi (MSK), (reumatologi, ortopæd, sportsmedicin) 4 

Sundhedsfremme og forebyggelse 2 

Specialer hjerte/lunge, traumer og akut 3 

Naturvidenskab herunder: 10 

Anatomi 5 

Humanfysiologi og ernæringslære 3 

Patologi og farmakologi 2 

Samfundsvidenskab herunder: 1 

Folkesundhed og socialmedicin 1 

Ialt 30 

 

De sundhedsvidenskabelige fag inddrages specielt i tilrettelæggelsen af følgende studieaktiviteter på se-

mestre: 

● Faget videnskabsteori, etik, forskningsmetodologi inddrages specielt i forbindelse med semestrets 

portfolio-afleveringer nr. 2.1 og 2.3, hvor der er fokus på hhv, praksisetik, videnssøgning, vidensba-

seret problemidentifikation og formulering af problembaggrunde. 

● Professionel kommunikation, informationsteknologi og sundhedsinformatik inddrages specielt i for-

bindelse med semestrets portfolio-afleveringer nr. 2.1 og 2.3. 

● De øvrige sundhedsvidenskabelige fag inddrages på forskellig måde i alle former for studieaktiviteter 

og betegnes samlet som ”Fysioterapeutiske fag”. De fysioterapeutiske fag har fokus på undervisning 

i, om og med anvendelse af: Fysioterapi teori og –metode, berøring samt manuel vævsundersøgelse 

3. Fagområder og fag 
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og behandling og endelig træning, bevægelse og kropskundskab. Semestrets temaer er anvisende 

for undervisningen. Således arbejdes der med grundlæggende fysioterapeutisk undersøgelse, ræ-

sonnering og diagnosticering, samt fysioterapeutisk intervention på baggrund af bevægelsesanalyse, 

funktionsanalyse og viden om motorisk kontrol/-udvikling og læring. 

 

De naturvidenskabelige fag Undervisningen heri omfatter, humanfysiologi, anatomi og patologi. Fagende 

inddrages sammen med de fysioterapeutiske fag i emnespor for den generel undervisning på semestrene - 

og specifikt i forbindelse med portfolio-afleveringerne på semestret: 

● Emnespor 1: Humanfysiologi i relation til krop og bevægelse (Mennesket i ro og mennesket i bevæ-

gelse). 

● Emnespor 2: Humanfysiologi i relation til krop og berøring. 

● Emnespor 3: Anatomi i relation til krop og bevægelse (Mennesket i ro og mennesket i bevægelse). 

Fokus på funktionel anatomi. 

● Emnespor 4: Anatomi i relation til krop og berøring. Fokus på strukturel anatomi. 

● Emnespor 5: Generel Patologi i relation til akut skadesbehandling (RICEM), førstehjælp og hygiejne. 

Introducerende undervisning i relation præ- og postoperative undersøgelser bl.a. respirationsunder-

søgelse samt generelle komplikationer i forbindelse med operationer (immobilisering, trombo-

ser/tromboflebitter, pneumoni, atelektaser). 

● Emnespor 6: Patologi i relation til undersøgelse/diagnostik af generelle vævsskader eksempelvis 

bursitter, tendinitter, periostitter, fiberskader i muskler, sener og andet bindevæv, distorsioner, dislo-

kationer, skader på nerve- og knoglevæv. (Manuel vævsundersøgelse og behandling samt i forbin-

delse med portfolio-aflevering 2.3: Holdtræning til hofte-, knæ-, skulderartrosepatienter med fokus på 

funktionel anatomi). 

 

De samfundsvidenskabelige fag Introducerende undervises i folkesundhed og socialmedicin i relation til 

anvendelse af ICF ved portfolio-aflevering 2.1 (se nedenfor). 
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På semestret benyttes arbejdsformer, som særligt har fokus på, at studerende lærer at deltage i, samt lære i 

og af fællesskaber, hvor de møder forskelligheder i forhold til viden, færdigheder og kompetencer. 

Arbejdsformerne på semestret kendetegnes endvidere ved: 

● At de studerende introducerende arbejder vidensbaseret og metodisk stringent. Der tages afsæt i 

studerendes tidligere erfaringer fra studiet. 

● Oplevelsesbaserede arbejdsformer, som kan give studerende egen-kropslige erfaringer. 

● Arbejdsformer som har et patient/borger-centreret fokus. 

● Arbejdsformer som lægger op til såvel vekselvirkning som kobling mellem teori og praksis. 

● Praktik på fysioterapeutiske arbejdspladser. 

 

Portfolio-afleveringer 
Undervisningen på semestret tilrettelægges således, at studerende i fastlagte uger på semestret udarbejder 

forskellige typer af fomidlingsprodukter/portfolio-afleveringer. 

Portfolio-afleveringer indgår i tilrettelæggelsen af uddannelsen, så de samtidigt understøtter de studerendes 

muligheder for at skabe sammenhæng og mening i læreprocesser og udvikle formidlingskompetencer. Tilret-

telæggelse af portfolio-arbejde skal endvidere sikre aktiv deltagelse i uddannelsen, indblik i studerendes læ-

reprocesser og læringsudbytter og dermed sikre bedre muligheder for at kunne give hensigtsmæssig feed-

back. 

Godkendte portfolio-afleveringer er forudsætning for at kunne deltage i prøve på semestret, idet afleverin-

gerne blandt andet bruges til at dokumentere studerendes arbejde med mål for læringsudbytter, som ikke 

afprøves ved prøve. Afleveringer godkendes af holdets undervisere, når disse efter aflevering eller genafle-

veringer vurderer indholdet som tilstrækkeligt og minimalt acceptabelt i relation til formålet med afleverin-

gerne. 

 

På semestret er der tre portfolio-afleveringer, som tager afsæt i centrale begreber fra semestrets temaer 

samt udvalgte mål for læringsudbytter. 

 
Portfolio-aflevering 2.1 (PO2.1) 

Første portfolio-aflevering skal sikre, at de studerende får mulighed for at arbejde i dybden og skabe sam-

menhængende mening i følgende emner: 

Grundlæggende fysioterapeutisk undersøgelse – den generelle undersøgelse: 
1. Undersøgelse af menneskets funktionsevne og livskvalitet set ud fra en biopsykosocial og kulturel 

forståelse. 

2. Undersøgelse af menneskets ressourcer set ud fra et borgerperspektiv.  

3. Anvendelse af ICF med afsæt i arkivalske data, sygehistorie/anamnese og generel undersøgelse af 

borger. Fokus er på opstilling og analyse af hensigtsmæssige aktiviteter. 

4. Argumenteret opstiling af spørgsmål som kan styre fysioterapeutiske undersøgelser. 

4. Studieaktiviteter 
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Portfolio-arbejdet lægger op til semestrets praktikuger og initieres af videocases med patientfortællinger. 

Portfolio-afleveringen bygges op, som en mini-arbejdsjournal udvidet med illustrationer/grafer/modeller og 

lignende. 

Portfolio-afleveringen bygger bro til undervisningen på 1. semester, idet viden fra det humanistiske fag-

område fra 1. semesters undervisning inddrages. Portfolio-aflevering 2.1 skal endvidere ses som en udvi-

delse af portfolio-aflevering 1.3 ́s casearbejde om generel undersøgelse, anvendelse af ICF og Gentiles akti-

vitets-taksonomi (1. Semester). 

I portfolio-aflevering 2.1 på andet semester er der stadig fokus på den generelle undersøgelse. Herudover er 

der specielt fokus på ICF-modellens aktivitetsbegreb og inddragelse af menneskets resourcer i aktivitetsana-

lyse og aktivitetsvalg. Naturvidenskabelig, humanistisk og samfundsvidenskabelig viden inddrages for intro-

ducerende at komme omkring samtlige elementer i ICF-modellen: kropsfunktion, aktivitets og deltagelse 

samt personlige faktorer og omgivelsesfaktorer. 

 

Portfolio-aflevering 2.1 tager afsæt i dele af mål for læringsudbytte nr. 1,4,5,8,12,13,14 og 15 (se afsnit 5 og 

nedenfor). 

 

Viden 
● Redegøre for grundlæggende anatomiske, ..., biomekaniske og psykologiske forhold som forudsæt-

ninger for bevægelse, funktion og fysisk aktivitet ... (viden inddrages i argumentation). 

● Redegøre for og vurdere sammenhænge mellem fysisk inaktivitet og civilisationssygdomme (viden 

inddrages i argumentation). 

● Argumentere for valg af .../aktiviteter samt progressionsmæssige overvejelser herfor. 

 

Færdigheder 
● På baggrund af bevægeanalyse og funktionsanalyse kunne demonstrere planlægning, ... af forløb 

bestående af specifikke øvelser og fysisk aktivitet individuelt ... 

● Anvende teknologi til understøttelse af bevægelse og funktion. 

● Anvende vidensøgning som del af den fysioterapeutiske praksis. 

● Anvende fysioterapeutisk ræsonnering. 

 

I forbindelse med portfolio-aflevering 2.1 deltager bibliotekar. 

Afleveringen udarbejdes i grupper på 3-4 personer, efter retningslinjer, som præciseres af den semesteran-

svarlige underviser.  

 
Portfolio-aflevering 2.2 (PO2.2) 

Anden portfolio-aflevering skal sikre, at studerende får mulighed for at repetere og skabe overblik over egen 

viden og læringsbehov i relation til viden om strukturel anatomi. 

Anden portfolio-aflevering består af en individuel multiple choise questionaire (MCQ-test). 
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Anden portfolio-aflevering tager afsæt i mål for læringsudbytte nr. 1 (se afsnit 5 og nedenfor). 

● Redegøre for grundlæggende anatomiske ... forhold ... 

 
Portfolio-aflevering 2.3 (PO2.3) 

Tredje portfolio-aflevering skal sikre, at de studerende får mulighed for at arbejde i dybden og skabe sam-

menhængende mening i følgende emner: 

1. Problemidentifikation. 

2. Tilpasset fysisk aktivitet på små hold med baggrund i fysioterapeutisk ræsonnering, funktionel ana-

tomi og patologiske forhold hos artrosepatienter. 

3. Anatomiske, fysiologiske, patologiske og psykologiske forhold med betydning for tilpasset fysisk akti-

vitet, træning og genoptræning for artrosepatienter. Konservativ behandling/træning, post- og 

præoperativ træning og genoptræning. 

4. Vidensbaseret argumentation for fysioterapeutisk intervention. 

 

Portfolio-aflevering 2.3 tager afsæt i mål for læringsudbytte nr. 1, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 17 og 18 (se afsnit 5 

og nedenfor). I portfolio-arbejdet inddrages studerendes erfaringer fra 2. Semesters praktikperiode. 

 
Viden: 

● Redegøre for grundlæggende anatomiske, fysiologiske, biomekaniske og psykologiske forhold som 

forudsætninger for bevægelse, funktion, fysisk aktivitet og træning. 

● Redegøre for teori og praksis vedrørende tilrettelæggelse og tilpasning af basale bevægeaktiviteter 

til udvalgte borgergrupper ... på hold. 

● Argumentere for valg af træningsform/-aktiviteter samt progressionsmæssige overvejelser herfor. 

● Redegøre for væv og vævsskaders patologiske forhold i relation til funktion og funktionsevne. 

 
Færdigheder: 

● På baggrund af bevægeanalyse og funktionsanalyse kunne demonstrere planlægning, udførelse og 

justering af forløb bestående af specifikke øvelser og fysisk aktivitet ... på hold. 

● Anvende vidensøgning som del af den fysioterapeutiske praksis. 

● Benytte professionel kommunikation i en sundhedspædagogisk kontekst. 

● Anvende fysioterapeutisk ræsonnering. 

 
Kompetencer: 

● Arrangere ... fysisk aktivitet og træning ... på holdbasis ... 

● Evaluere og bedømme undervisning ... rettet mod fysisk aktivitet og træning. 

 

I portfolio-ugen skal der udarbejdes og afleveres forslag til fysiske aktiviteter for artrose-målgruppen. Aktivite-

terne vises på medstuderende. Fremvisningen indgår i godkendelsen af PO2.3. 
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I forbindelse med portfolio-aflevering 2.3 inddrages bibliotekar. 

 

Midtvejsstatus 
Anden portfolio-aflevering fungerer som midtvejsstatus (se ovenfor). 

 

Status over læringsbehov inden semestrets prøve 
Efter 3. portfolio-aflevering placeres en aktivitet, der understøtter de studerende i at identificere læringsbe-

hov i relation til prøvens faglige krav. 

 

Fælles aktivitetsdag 
I tilrettelæggelsen af semestret indgår en aktivitetsdag, hvor studerende arbejder fælles med fysioterapeut-

studerende på tværs af uddannelsens semestre. Dagen har et fagligt fokus, der inddrager ny viden eller nye 

tendenser, som kan relateres til den fysioterapeutiske profession. 

 

4.1. Studieaktivitetsmodel 
De kategorier af studieaktiviteter, som indgår i semestrets tilrettelæggelse afspejles i en studieaktivitetsmo-

del for semestret. Hvert felt i modellen udgør henholdsvis kategori 1 (K1), kategori 2 (K2), kategori 3 (K3) og 

kategori 4 (K4). Nummerering starter i øverste venstre hjørne og går med urets retning. 

Modellen angiver modulets underviserinitierede og studenterinitierede aktiviteter, samt underviser og/eller 

studenterdeltagelse i studieaktiviteterne. Den samlede arbejdsmængde for studerende fordelt på de 4 kate-

gorier i modellen svarer til 800 arbejdstimer. På første del af semestret vil aktiviteter med underviser (K1 og 

K4) og planlagte aktiviteter uden underviser (K2) udgøre en væsentlig del af de samlede studieaktiviteter. 

Sidst på semestret vil der være større krav til selvstændige studier (K3). Semesterplaner angiver mere speci-

fikt, hvorledes de studerendes arbejdsmængde intentionelt fordeler sig på kategori 1-4 i tilrettelæggelsen af 

det indeværende semester.  
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Uddybning af udvalgte begreber, som er brugt i modellen: 
Holdundervisning (K1) 

Understøtter både teoretisk og kropslig-rettet læring. 

 
Underviserplanlagte opgaver (K2)  

Kan være at arbejde med studiespørgsmål, at afprøve og gøre sig overvejelser over øvelser, at søge viden, 

at producere små film, små artikler og posters, at skrive sygehistorie på patienter m.v. Arbejde med portfolio-

afleveringer er også en K2 aktivitet. 

 
Selvstændige studier (K3) 

Det forventes at studerende både forbereder sig til og efterbearbejder undervisning; fordyber sig i angiven 

litteratur, laver informationssøgning, afprøver manuelle og tekniske færdigheder samt træningsprogrammer 

mv. I forberedelsen har de studerende mulighed for at benytte uddannelsens øvelokaler og bevægelaborato-

rium. 

De selvstændige studier kan med fordel foregå i studiegrupper. 

I begrebet ”selvstændige studier” indgår endvidere, at studerende er aktive i relation til udvikling og afhol-

delse af studentermiljøaktiviteter på holdet eller sammen med studerende fra andre hold. Studievejleder kan 

inddrages i forbindelse hermed, hvor det findes relevant. 
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Forumtimer (K4) 

Baseres som oftest på studieaktiviteter i felt K2 og K3. Heri ligger en forventning om, at studerende har lavet 

et forarbejde til timerne, som bl.a. kan indbefatte overvejelser over formidlingsindhold og –form. Forumtimer i 

større eller mindre fora indbefatter også feedback på studerendes arbejde med K2 og K3-aktiviteter.  
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Mål for læringsudbytter på 2. semester er formuleret med udgangspunkt i bilag 3 i studieordningen, som be-

skriver læringsmålene for de første to år af uddannelsen. Disse er aftalt mellem alle uddannelsens udbydere. 

Nummereringen af læringsudbytter i 2. semester er forskellig fra nummerering af læringsudbytter i bilag 3. 

 
Viden 

1. Redegøre for grundlæggende anatomiske, fysiologiske, biomekaniske og psykologiske forhold som 

forudsætninger for bevægelse, funktion, fysisk aktivitet og træning. 

2. Vurdere vævsforhold og forudsætning for manuel vævsundersøgelse og behandling. 

3. Redegøre for teori og praksis vedrørende tilrettelæggelse og tilpasning af basale bevægeaktiviteter 

til udvalgte borgergrupper – individuelt og på hold. 

4. Redegøre for og vurdere sammenhænge mellem fysisk inaktivitet og civilisationssygdomme. 

5. Argumentere for valg af træningsform/-aktiviteter samt progressionsmæssige overvejelser herfor. 

6. Redegøre for væv og vævsskaders patologiske forhold i relation til funktion og funktionsevne. 

 
Færdigheder 

7. Identificere og analysere grundlæggende motoriske bevægelsesmønstre, bevægelseskvalitet og mo-

torisk læring. 

8. På baggrund af bevægeanalyse og funktionsanalyse kunne demonstrere planlægning, udførelse og 

justering af forløb bestående af specifikke øvelser og fysisk aktivitet individuelt og på hold. 

9. Anvende og argumentere for målrettet manuel vævsundersøgelse og behandling. 

10. Anvende metoder til at undersøge og vurdere anatomiske og fysiologiske forudsætninger for bevæ-

gelse. 

11. Anvende udvalgte kliniske fysiologiske målemetoder rettet mod bevægelse og funktion, fysisk aktivi-

tet og træning. 

12. Anvende teknologier til understøttelse af bevægelse og funktion. 

13. Anvende vidensøgning som del af den fysioterapeutiske praksis. 

14. Benytte professionel kommunikation i en sundhedspædagogisk kontekst. 

15. Anvende fysioterapeutisk ræsonnering. 

 
Kompetencer 

16. Vurdere planlægning og gennemførsel af enkle bevægelsesanalyser og funktionsundersøgelser/-

analyser samt træffe konklusioner på baggrund heraf. 

17. Arrangere forløb bestående af fysisk aktivitet og træning individuelt og på holdbasis, samt træffe be-

slutning om valg af træningsform/-aktiviteter. 

18. Evaluere og bedømme undervisning i forløb rettet mod fysisk aktivitet og træning. 

 

  

5. Mål for læringsudbytte 
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Semestret evalueres i overensstemmelse med UC SYDs kvalitetssikringssystem. Det indgår i den studeren-

des almindelige deltagelsespligt at medvirke ved evalueringer. 

Følgende evalueringer foretages: 

 

Semesterevaluering via spørgeskema: Sidst på semestret og inden mundtlig evaluering modtager stude-

rende et link til et spørgeskema, som skal besvares inden den mundtlige evaluering. Resultatopgørelser over 

de studerendes besvarelser genereres løbende som dokumentation for deltagelse i evalueringen. 

 

Mundtlig evaluering/feedback med semestrets hold: Sidst på semestret skemalægges mundtlig evalue-

ring af undervisningen på semestret. Studerende og den semesteransvarlige underviser deltager. Evaluerin-

gen inddrager resultatopgørelser fra semesterevalueringen, som derved kvalificeres. Særlige opmærksom-

hedspunkter for semestrets undervisning, der er præsenteret for de studerende ved semesterstart, inddra-

ges ligeledes. Den semesteransvarlige udarbejder et skriftligt notat fra evalueringen, som dokumentation. 

 

Underviserevaluering: Efter den mundtlige evaluering og inden næste semesterstart evaluerer holdets un-

derviser semestret. I undervisningsevalueringen inddrages resultater fra de studerendes evalueringer af un-

dervisningen, samt undervisernes egen evaluering af semesterforløbet. Underviserevalueringen dokumente-

res i skriftlige anbefalinger for tilrettelæggelsen af semestret fremover, herunder anbefalinger til særlige op-

mærksomhedspunkter for udvikling af undervisningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6. Evaluering af semesteret 
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ECTS-point 
Bestået prøve på 2. Semester svarer til 30 ECTS point. 

 

Forudsætninger for prøven 
Det er en forudsætning for at kunne deltage i prøven, at den studerende har opfyldt sin møde- og deltagel-

sespligt. Det er endvidere en forudsætning, at den studerende har indleveret og fået godkendt sine portfolio-

afleveringer for 2. semester (se afsnit 4). 

 

Læringsudbytte som prøves – (bedømmelseskriterier) 
Den studerende bedømmes i relation til nedenstående mål for læringsudbytte. (jf. mål nr. 1,7,10 i afsnit 5). 
 

Viden: (mål for læringsudbytte) 
● Redegøre for grundlæggende anatomiske ... forhold, som forudsætning for bevægelse og funktion ... 

● Identificere og analysere grundlæggende motoriske bevægelsesmønstre, bevægelseskvalitet og mo-

torisk læring. 

 

Færdigheder: (mål for læringsudbytte) 
● Anvende metoder til at ... vurdere anatomiske ... forudsætninger for bevægelse. 

 

Prøveform 
Prøven på 2. Semester er en individuel mundtlig/praktisk prøve med forberedelsestid og hjælpemidler i form 

af egne noter, lærebøger og anatomiske artefakter. Faget anatomi afprøves i forbindelse med prøven, hvor 

der er fokus på funktionel anatomi. 

En medstuderende deltager som føl ved den praktiske demonstration. 

 

Inden prøven trækker eksaminanden et prøvespørgsmål, som han/hun forbereder sig på i et særskilt forbe-

redelseslokale. Den studerende medbringer selv sine hjælpemidler. Det er ikke tilladt at hente hjælp fra an-

dre i forberedelsestiden. Prøvespørgsmålet danner baggrund for en praktisk demonstration af undersøgel-

sesmæssige færdigheder suppleret med en mundtlig uddybning. I forbindelse med den mundtlige uddybning 

inddrages en teorimodel fra undervisningen i de fysioterapeutiske fag. 

 

Produktkrav 
Intet produktkrav til prøven. 

 

 

 

 

7. Prøve 
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Prøvegrundlag 
Prøvegrundlaget udgøres af en pulje prøvespørgsmål, hvis indhold er kendt for de studerende inden prøven. 

Hvert prøvespørgsmål består af hhv. en aktivitetsbeskrivelse samt en teori-model fra undervisningen i de fy-

sioterapeutiske fag. 

 

Bedømmelsesgrundlag 
Den mundtlige og praktiske del af prøven bedømmes. 

 

Bedømmelse 
Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

Der gives en samlet bedømmelse af den mundtlige og praktiske del af prøven. 

 

Prøvetid 
Forberedelsestid til prøven inklusiv trækning af spørgsmål: 30 minutter. 

Prøvetid: 30 minutter inklusiv votering og feedback. 

 

Prøvested 
Prøven finder sted i teoretisk uddannelseskontekst (UC SYD). 

 

Censur 
Der er intern censur på prøven. 

 

Andre forhold vedrørende prøven og prøvens afvikling 
Ved at påbegynde semestret, er den studerende automatisk tilmeldt semestrets prøver. Eventuel framelding 

til prøverne skal ske senest 4 uger inden prøverne begynder. Hvis den studerende melder afbud senere be-

tragtes prøverne som påbegyndt og der er brugt et prøveforsøg. (Se endvidere eksamensbekendtgørelsen). 

 

Det er ikke tilladt at hente hjælp fra andre i forberedelsestiden. 

 

Ved prøven forventes det, at studerende agerer i overensstemmelse med etiske retningslinjer for fysiotera-

peuter, som de enhver til beskrives af Danske Fysioterapeuter og WCPT. 

 

Øvrige krav vedrørende prøven fremgår af kapitel 14 og 16 i uddannelsens studieordning.  
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Det er ikke muligt at tage 2. semester eller dele heraf i udlandet. De studerende kan dog forvente at skulle 

arbejde med udenlandske kilder på engelsk, norsk eller svensk. 

 

 

 
Sidst revideret:  

2016.11.17/rost  

2016.11.23/rost  

2016.11.29/rost  

2017.02.15/rost 

2017.09.12/rost 

8. Internationale tiltag 
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	3. Fagområder og fag
	4. Studieaktiviteter
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